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Dankwoord 
 
Aangezien het voltooien van dit proefschrift simpelweg niet gelukt was zonder de hulp van 
anderen, maak ik bij deze graag van de gelegenheid gebruik een ieder die heeft bijgedragen 
te bedanken. Hierbij dank ik voornamelijk de patiënten die hebben meegewerkt aan de 
diverse onderzoeken; zonder uw bereidwilligheid was er geen proefschrift. Daarnaast bedank 
ik graag een aantal personen in het bijzonder. 
 
Allereerst mijn promotor prof.dr. A.C. van Rossum. Beste Bert, ik ben je heel erg dankbaar voor 
het vertrouwen om het onderzoek naar microvasculaire obstructie uit te mogen voeren, met 
tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de HEBE-studie, beide prachtige onderzoeken. 
Ik heb de geboden ruimte, de onderzoeksgroep en -klimaat en jouw eindeloze enthousiasme 
erg gewaardeerd, maar ook de momenten van bezinning en afremming waren erg leerzaam. 
 
Mijn co-promotor dr. M.B.M. Hofman. Beste Mark, dank voor je hulp in de wirwar van 
protonen, MR sequenties en DICOM-beelden. Het was prettig een begeleider te hebben 
zonder klinische verantwoordelijkheden, en ik ben blij dat je me waarschuwde voor de beren 
opde weg naar multicenter onderzoek en je bijstand in deze.  
 
AMB, Aernout Beek. Beste Aernout, ontzettend bedankt voor al je tijd, de intensieve 
samenwerking en je openhartige kritiek. Je hebt me (engels) leren schrijven wat geresulteerd 
heeft in dit proefschrift en je hebt me tevens veel bijgebracht op zowel klinisch cardiologisch 
als CMR gebied. Ik vond het werkelijk een eer en plezier om door jou begeleid te worden. 
Inderdaad, never a dull moment, and top quality work! 
 
De hooggeleerde heren prof.dr. C. van Kuijk, prof.dr. J.J. Piek, prof.dr. F. Rademakers, prof.dr. 
J.A. Rauwerda, prof.dr. Y. Smulders en prof. F. Zijlstra wil ik danken voor hun bereidheid het 
proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. Prof.dr. J.J. Piek en prof.dr. F. 
Zijlstra, beste Jan en Felix, hartelijk dank voor het deel mogen nemen aan de HEBE-studie, de 
prettige samenwerking en het meedenken in de diverse publicaties. Het was een leerzame 
ervaring. Prof.dr. W. Wisselink, ik wil u danken voor uw bereidheid zitting te willen nemen in 
mijn promotiecommissie. 
 
Mary Belderok, moeder der MRI, ontzettend bedankt voor de afgelopen tijd. Je stond altijd 
voor me klaar, ook in de weekenden en kleine uurtjes en ik heb echt een reuze leuke en 
leerzame tijd gehad door jou. Onvergetelijk. Het was prettig dat je deur altijd open stond… 
Carla Broers, bedankt voor de plezierige samenwerking, de inclusie van de patiënten in 
Alkmaar en de hulp om alle gegevens op een rijtje te krijgen. De onderzoeksverpleeg-
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kundigen Ellen Geerligs, Carla Colijn en Marike Rebel, bedankt voor jullie inzet en 
enthousiasme, door jullie werd het onderzoek doen net iets makkelijker. 
  
De MRI-laboranten in het VUmc José van Vught, Michael Homburg en Joost Leseman, en in 
het bijzonder Milan van Tuin en Karin Barbiers van wie ik de fijne kneepjes van het vak heb 
mogen leren. Bedankt voor jullie geduld, flexibiliteit en het plezier. Tevens Raschel van Luijk-
Snoeks, Sandra van den Berg en Ruud Smit van het AMC, bedankt voor het toelaten van ‘die 
jongen uit de VU’, het was erg leuk om met jullie kennis ervaring op te doen met een 3.0T-
apparaat. En last but not least Hans Eijkenboom en Angelo van Rijn uit het MCA, het was een 
‘briljante’ ervaring om met jullie samen te werken! 
 
De medewerking en inzet van de cardiologiestaf van het VUmc met Koen Marques en het 
cathkamerpersoneel in het bijzonder waren onmisbaar bij het verzamelen en analyseren van 
de films, de coronaire flowmetingen en de stamcelinfusies. Tevens heb ik de hulp van het 
personeel van de functieafdeling, het interventiesecretariaat, de hartbewaking en de 
cardiologieafdeling om de studies in dit proefschrift in goede banen te leiden erg 
gewaardeerd. Martin Stoel, jammer dat we de HAMMER-studie niet hebben kunnen 
voortzetten in Amsterdam, maar reuze bedankt voor al je hulp met de ECG’s en CAG’s, zelfs 
vanuit het oosten. De cardiologiestaf en radiologiestaf van het MCA met in het bijzonder 
Victor Umans en Paul Algra, bedankt voor de mogelijkheid en geboden ruimte om met CMR 
aan de gang te kunnen in Alkmaar en op die manier patiënten te kunnen includeren voor de 
studies. 
 
Verder wil ik alle arts-onderzoekers uit het VUmc, AMC en UMCG met wie ik samen heb mogen 
werken hartelijk danken voor het plezier, het samenwerken en het delen van hun kennis. Olga 
Bondarenko, ik bewonder je om je inzet, je vastberadenheid en je eerlijkheid. Bedankt voor al 
je hulp in de opstartfase van mijn onderzoek, de analyses en het plezier daaromheen. Tjeerd 
Germans, ontzettend bedankt voor alle lol, je kritiek en je aanstekelijke gedrevenheid. Onze 
humor werd niet altijd door iedereen gewaardeerd, en subtiliteit en geduld voerden zelden de 
boventoon. Ik hoop nog veel met je samen te mogen werken. Pieter van der Vleuten, ondanks 
het hoge noorden waren de lijnen altijd erg kort, bedankt voor je hulp. And of course the 
fellows from abroad who joined us for a year to get some experience in CMR, and corrected 
my Dunglish into English. Thank you Gerry McCann, Bogdan Marcu and Nicola Johnston.  
 
Rob van der Geest, bedankt voor al je hulp met de MASS-software. Je snelle repsons en inzet 
hebben ervoor gezorgd dat het analysewerk eigenlijk best meeviel. 
 
Mijn paranimfen Joost Raaphorst en Alexander Hirsch, het is een eer dat jullie naast me staan 
tijdens de verdediging. Joost, bedankt dat je me eraan herinnerde dat er ook andere 
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bijlangrijke zaken zijn naast het hartinfarct, no-reflow en stamcellen, zowel binnen als buiten 
het ziekenhuis. De Research & Life-besprekingen onder het genot van een Châteauneuf-du-
Pape waren onmisbaar. Alexander, miraculeus hoe jij mijn statistiekparagraaf en resultaten 
elke keer weer tot een mooi eind wist te brengen. Ik heb veel geleerd van je rustige, 
weloverwogen en kritische manier van onderzoek doen; ik hoop dat ik er iets van heb mogen 
overnemen. Ik kijk uit naar de stukken die we nog gaan schrijven. 
 
Mijn vrienden en familie wil ik bedanken voor hun betrokkenheid en alle momenten van 
ontspanning. Remko, bedankt voor je hulp met dit proefschrift en je altijd kritische blik. Erik, 
bedankt voor je eeuwige interesse en de ontspannende vrije momenten met de kids. Sander, 
bedankt voor de relativerende momenten en de gezelligheid buiten de kliniek. We moeten 
snel naar Het Bonte Paard. Claudia, ontzettend bedankt voor je hulp met de vormgeving van 
het proefschrift, ook in de late uurtjes. Richard, bedankt voor het kijkje in de photoshop-
keuken, het heeft een mooie kaft opgeleverd. 
 
Lieve opa en oma, ik ben blij dat jullie erbij zijn, en ik hoop dat jullie nog lang naar me willen 
luisteren. Mormor, jeg er veldig glad at du er presang å feire dagen min. 
 
Lieve mama en Gert, bedankt voor al het vertrouwen, jullie stimulans en de mogelijkheid te 
kunnen doen wat ik wilde. Mam, ik bewonder je leergierigheid en je energie, en ik ben blij dat 
je er altijd onvoorwaardelijk voor me bent. Gert, bedankt voor je betrokkenheid en 
nieuwsgierigheid; je betekent veel voor me. 
Lieve papa, ik weet dat je er toch een beetje bij bent en ik hoop dat je trots op me bent. 
 
Lieve Betty (Dulce!), door jouw steun is dit boekje geworden wat ik wilde. Bedankt voor al je 
liefde, je geduld en de rust die je me geeft. Ik vind het nog steeds prachtig dat ik mijn leven 
met jou mag delen, en heb het geluk van jou de mooiste zoon en dochter van het heelal te 
hebben gekregen. Ik ben erg trots op ons.  
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The author was born on November 4th, 1977 in Amsterdam, the Netherlands. After completion 
of his secondary school at the Alberdingk Thijm College in Hilversum in 1996, he studied 
Medicine at the VU University Amsterdam graduating MSc in 2000, and being certified as MD 
in 2002 (cum laude). He started his cardiology training at the Medical Center Alkmaar in 
Alkmaar (supervisors Prof. Dr. A.E.R. Arnold and Dr. J.H. Ruiter) in November 2002, followed by 
a period as research fellow in the field of cardiovascular magnetic resonance at the VU 
University Medical Center in Amsterdam (supervisor Prof. Dr. A.C. van Rossum) from June 2003 
until May 2008. The research performed during this period in collaboration with the 
Interuniversity Cardiology Institute of the Netherlands in Utrecht resulted in the studies 
described in the present thesis. In June 2008, he continued his cardiology training, 
encompassing two years of training at the department of internal medicine at the 
Tergoorziekenhuizen in Hilversum (supervisor Dr. S. Lobatto), which will be followed by one 
year at the department of cardiology at the St. Lucas Andreas Hospital in Amsterdam 
(supervisor Dr. W.G. de Voogt). The final part of the training will be undertaken at the 
cardiology department of the VU University Medical Center in Amsterdam (supervisor Dr. G. 
Veen). 
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